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komisie por elekti la plej bonajn vortojn uzitajn 
finitive. Sendu proponojn kaj rimarkojn koncerne
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AL NIA LEGANTARO

Internacia Scienca Revuo hodiaŭ eniras sub novaj auspicioj sian 
kvaran jaron de ekzistado. La decembra numero jani sciigis pri gravaj 
ŝanĝoj okazontaj en la redakcio kaj administracio de la dirita gazeto.

Tiuj ŝanĝoj estas la natura konsekvenco de la dua Universala Kon- 
greso de Esperanto. Efektive, dum la («eneva Kongreso, Esperanto iel 
oficiale ekaperis en la sciencularon; unuafoje, kelkaj sciencistoj kaj 
sciencamantoj kunvenis por prepari la fundamentan organizadon de Inter- 
nacia Scienca Asocio, kies celo estos la enkonduko de la uzado de 
Esperanto en la sciencularon, en la sciencajn revuojn kaj internaciajn 
kongresojn.

Kvankam tiu unua oficiala kunveno de scienculoj esperantistaj estis 
tre modesta, ĉu pri la nombro de la ĉeestantoj, ĉu pri la malvasteco de 
la kunvenejo, tamen ĝi estis la komenco de movado, kiu, en la eston- 
teco, pli kaj pli disvastiĝados. Cetere, por tiaspeca prepara kunveno, 
la eminenteco de la ĉeestantoj estas pli grava ol ilia multnombreco ; 
kaj, en tiu rilato, la plej postulemaj estus kontentigitaj, ĉar inter la 
ĉeestantoj troviĝis reprezentantoj de la plej gravaj universitatoj kaj 
sciencaj lernejoj svisaj, anglaj, francaj, germanaj, hispanaj, italaj, 
rusaj kaj amerikaj.
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Jen, pri tiu kunveno, la teksto de la protokolo, redaktita de la emi- 
nenta sekretario (’. Bourlet:

Protokolo de 1'Kunveno de Scienculoj
(Sciencistoj kaj Sciencamantoj)

Okazinta dum la dua Universala Kongreso de Esperanto
A

Ĝenevo, 1906.

Laŭ la propono de S-ro Tarry. kelkaj kongresanoj kunvenis la Blan de 
Aŭgusto en unu el la ĉambroj de ia Komerca Lernejo por interparoli pri la 
rimedoj uzeblaj por akceli la enkondukon de Esperanto en la Sciencon.

Ĉeestis :
S-roj L. Bo r s o n , farmaciisto. Chateau-Thierry (Francujo).

Carlo Bo u r l e t . Prof. ĉe la Konservatorio de 1’Artoj kaj Metioj. Parizo 
(Francujo).

A A
'I'h. Fl o u r n o y , Prof. de Psikologio ĉe la Ĝeneva Universitato, Ĝenevo 

(Svisujo).
Julius IIa n a u e r . Inĝeniero-ĥemiisto, Frankfurt a/M (Germanujo).
Ed. V. Hu n t in g t o n , Prof. de Matematiko ĉe la Harvarda Universitato.

A
Boston, Mass. (U. S. A.)

A
Ed. Ma l l e t . Foto-hemiisto. Lausanne (Svisujo).

A

M. Mo n o d , Studento, Ĝenevo (Svisujo).
W. W. Pa d f ie l d . Inĝeniero, Ipswich (GrandaBritujo).
Th. Re n a r d . Ĥemiisto, Ĝenevo (Svisujo).
C. Ro u s s e a u . Farmaciisto (Francujo).

A
R. de Sa u s s u r e . Matematikisto, Pt-I)to ĉe la Ĝeneva Universitato. Ĝenevo 

(Svisujo).
Generalo II. Se b e r t . Membro de 1’Franca Akademio de la Sciemoj. 

Parizo (Francujo).
Harold Ta r r y . Meteorologiisto. Alger (Francujo).

La ĉeestantoj elektis :
Kiel Prezidanton de la kunveno. S-ron (i alon Sebert. kaj kiel Sekretarion 

S-ron Carlo Bourlet.
G-alo Sebert. dankinte la kunvenantojn pro la elekto, sciigas, ke li ricevis 

du proponojn : la unuan de S-ro Tarrv. la duan de S-ro Bourlet. Oni decidas 
aŭdi unue la proponon de S-ro Bourlet.

S-ro Bourlet diras, ke ŝajnas al li antaŭ ĉio. ke oni devas klopodi por pliigi 
la skriban kaj buŝan uzadon de Esperanto en la Scienca mondo. Por tio. oni 
nepre devas kunigi ĉiujn fortojn de 1'esperantistaj scienculoj (sciencistoj 
kaj sciencamantoj) por altrudi tiun uzadon al la sciencaj kongresoj kaj al 
la sciencaj gazetoj. Jam kelkaj pli-malpli gravaj faktoj en tiu direkto okazis. 
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Unue, la fondo de Jnternacia Scienca Revuo, kiu jam de tri jaroj ekzistas 
kaj montras la taŭgecon de la helplingvo Esperanto por traduki ĉiujn scien- 
cajn konojn. Due, la apero de teknikaj specialaj vortaroj: Matematika terni i- 
naro de S-ro R. Bricard. Anatomia Vortaro de 1'franca medicina grupo, m*  
kalkulante tiujn, kiuj baldaŭ aperos kaj estas jam pretaj, kiel la Maristara 
Vortaro kaj la Farmakologia Vortaro. Cetere almenaŭ jam unu scienca 
gazeto nomi? « NouveUes Annales de malli ematigues » anoncis, ke ĝi estas 
preta por enpresi esperantajn artikolojn kaj efektive jam tion faris. Sed tiuj 
izolaj nesufiĉe mondkonataj faritajoj havas ankoraŭ tre malvastan amplekson 
kaj venis tempo por nun agadi pli energie tra la Sciencularo. Jen kial li 
proponas ke :

1' La ĉeestantoj subskribu la malsupran Deklaracion ;
2' lli kiel eble plej haidan klopodu por kolekti grandan nombron da subskriboj 

kaj precipe da subskriboj de eminentuloj.
Kiam oni estos kolektinta grandan amason da subskriboj, oni tiam povos 

unuaparte, dankal tiu Deklaracio, devigi la sciencan gazetaron al konstanta 
akcepto de artikoloj verkitaj en Esperanto, kaj duaparte aranĝi ian sciencan 
peresperantan Societon au Sekcion konsistantan el la aliĝintoj kaj aliĝontoj 
al la Deklaracio.

Deklaracio.

« La subskribintoj, scienculoj, sciencistoj au sciencamantoj opiniante, ke la 
enkonduko de la konstanta uzado de la lingvo internacia Esperanto en la 
Sciencon multege utilus por faciligi la interrilatojn de Scienculoj diversna- 
ciaj kaj ankan la legadon de la Sciencaj gazetoj, esprimas la deziron, ke :

1" La scienculoj konstante uzu la lingvon Esperanto dum siaj kongresoj.
2' La gravaj internacie disvastigitaj sciencaj gazetoj akceptu artikolojn 

redaktitajn en Esperanto kaj plie aldonu, al ĉiu artikolo redaktita en nacia 
lingvo, resumon en Esperanto montrantan ĝian enhavon.

La subskribintoj promesas helpi, ĉiu laŭ siaj fortoj, al la efektivigo de tiuj 
deziroj.

lli permesas al ĉiu ajn publikigi tiun de ili subskribitan decidon. »

de Saussure. ke 
Tarry. kiun oni

S-ro de Saussure diras, ke li opinias, ke antan ĉio oni devas fondi espe- 
rantistan sciencan asocion.

S-ro (i-alo Sebert respondas, ke la du aferoj povas esti sendependaj, ke tiu 
Deklaracio ne malhelpas la efektivigon de 1’deziro de S-ro 
kontraue ĝi povos tre helpi ĝin. Cetere la propono de S-ro 
priparolos poste, rilatas tiun temon.

S-ro Prof. Huntington diras, ke li volonte subskribos la duan parton tle
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la Deklaracio, sed ke li nuntempe ne ankoraŭ subskribos la unuan, kiun li 
konsideras kiel tro frua. Li do proponas, ke oni disigu la du partojn de 
la Deklaracio por ke ĉiu povu laŭvole subskribi nur unu el la du partoj de la 
Deklaracio.

La kunvenantaro unuanime konsentas la proponon dc S-ro Huntington.
Ĉiuj ĉeestantoj subskribas la du partojn de la Deklaracio, escepte S-ro 

Prof. Huntington, kiu subskribas nur la duan.
Post mallonga interdiskutado, estas unuvoĉe decidita :
1' ke tuj oni kolektos novajn subskribojn inter la kongresanoj;
2" ke oni klopodos por ricevi subskribojn de kelkaj eminentaj scienculoj 

diversnaciaj;
3" ke, post tio, oni tradukos la Deklaracion en diversajn naciajn lingvojn, 

ke oni dissendos presitajn cirkulerojn enhavantajn tiujn tradukojn apud la 
originala teksto kun la nomoj de la ĉefaj subskribintoj, kaj ke oni alvokos la 
helpon de ĉiuj Esperantistoj por kolekti subskribojn por tiuj cirkuleroj;

4" ke S-roj G-alo Sebert kaj Bourlet (‘stas provizore komisiitaj por komenci 
tiun laboron.

* 
•-? *

G-alo Sebert respondas, ke tiu fondo estas certe tre necesa, sed ĝia

S-ro Bourlet. sekretario de Ikunveno resumas la proponon de S-ro Tarry 
prezentitan en la formo de raporto.

En tiu raporto. S-ro Tarry rememorigas la diversajn jam okazintajn faktojn 
pri la enkonduko de Esperanto en la Sciencon kaj kiel konkludon proponas, 
ke oni tuj fondu ian Esperantistan Sciencan Societon aŭ almenaŭ ian kons- 
tantan Sciencan Sekcion en la kongresoj.

S-ro 
tuja aranĝo estas iom trofrua. Nur kiam oni estos kolektinta sufiĉajn aliĝojn 
al la Deklaracio, nur kiam oni estos certa, ke tiuj aliĝoj estas sufiĉe gravaj 
por fari imponantan efekton, oni povos publike elmeti la aferon. Singardemo 
estas necesa por eviti ĉian malutilan paŝon.

Post diskutado, en kiu partoprenas ankan S-roj Bourlet, Hanauer, Mallet, 
k. a., S-ro Tarrv konfesante la pravecon de la opinio de Generalo Sebert 
reprenas sian proponon. Tamen, ĉar la fondo de tiu sekcio estas tre grava, ĉar 
ĝi povos energie antaŭenpuŝi la movadon esperantistan en la sciencon, la 
ĉeestantoj unuanime decidas :

1' ke Scienca Sekcio sendependa de la Kongreso, kaj kiu povos estonte havi 
specialajn fakojn, estas principe fondita:

2"ke nenia regularo aŭ tuja aranĝo estos farita; kaj ke simple ĝis la venonta 
kunveno la supre citita Deklaracio tangos kiel rimedo por aligi scienculojn 
al la sekcio;

3C ke provizore G-alo Sebert kaj D-ro Bourlet, sin okupante pri la disko- 
nigo de la Deklaracio, ankaŭ serĉos rimedojn plej taŭgajn por kiel eble plej 
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baldaŭ efektivigi la dezirojn esprimitajn de la kunvenintaro, kaj faciligi la 
definitivan organizon de la Scienca Sekcio.

Post la kunveno la sekvantaj kongresanoj ankaŭ subskribis la Deklaracion: 
S-roj: Manuel Es t e b a n , Statistikisto. Burgos (Hispanujo).

Roman Av z a . Matematikisto kaj Staba Kolonelo, Valencia (Hispanujo). 
D-ro A. M. Gr ŭn f e l d , Kuracisto ĉe la Gubernia Psikiatria Hospitalo, 

Kiŝinev (Rusujo).A
W. Ŝmu r l o . Inĝeniero, Stuttgart (Germanujo).
Sa h a r o v , » (Rusujo).
Prof. Te l l in i, Geologiisto-meteorologiisto, Udine (Italujo).A
A. Th e is . Inĝeniero-hemiisto, Boulogne-sur-Mer (Francujo).
A. Zin o v ie v , Matematikisto (Rusujo).

La Raportanto :

C. Bo u r l e t .

Tralegite kaj akceptite :
La Prezidanto de l’kunveno 

II. Se b e r t ,
Membro de la Pariza Akademio de 1’Sciencoj.

Tiel, post tiu memorinda kunveno, la Esperantista Scienca Asocio 
estis principe fondita; ĝi jam havis prezidanton, sekretarion kaj kelkajn 
anojn. Pro la malmulteco de la ĉeestantaj esperantistaj scienculoj, oni 
nur povis doni ĝeneralajn montrojn pri la celo de la kreata Asocio, kaj. 
laŭ tio. kion oni jus legis en la supra protokolo, la definitiva fondiĝo de 
la Asocio estis prokrastata ĝis la venonta Universala Kongreso de Espe- 
ranto. t. e. ĝis la monato Aŭgusto 1907.

Sed, tion atendante kaj tie ĉi staras la grava punkto, kiu post 
kelkaj monatoj estis elvokonta ŝanĝojn en la Scienca Revuo — la prezi- 
danto kaj sekretario de la projektita Asocio estis komisiitaj por kolekti 
novajn aliĝojn de scienculoj kaj prepari fundamenton tiamaniere, ke la 
Asocio povos oficiale kreiĝi ĉe la venonta Kongreso.

Nuntempe, apenaŭ kvar monatoj forpasis de la Ĝeneva Kongreso, kaj 
dank’al la agemo de la elektitaj prezidanto kaj sekretario, la nova 
Asocio ne nur organizigas, sed posedas jam konstantan centran Oficejon 
kaj oficialan monatan organon.

Efektive, post korespondado inter S-ro G-alo Sebert, prezidanto de la 
Asocio kaj S-ro Rene deSaussure, privat-docento ĉe la Ĝeneva Univer- 
sitato, kreiĝis en tiu ĉi urbo konstanta Oficejo por la estonta koresponda 
laboro kaj detala organizado.
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La dirita Oficejo, sidanta de tri monatoj en la N" Sa de strato Bovv- 
Lysberg, en Ĝenevo (ĝuste kontraŭ Victoria-Hall. la kunvenejo de la 
lasta kongreso), okupas sin ageme kolektante la nomojn de la personoj 
kiuj deziras aniĝi en la Esperantistan Sciencan Asocion; por tiu ci (-elo 
estas redaktita kaj presita po tre granda nombro da ekzempleroj la jena 
cirkulero, sendota de la Scienca Oficejo al la ĉiulandaj sciencistoj kaj 
sciencamantoj:

Jnfernacta 

^cienca Jleocio 

•Bepcranftefa Parizo, januaro 1907.

Estimata Sinjoro.

A
En kunveno, kiu okazis la Blan de Augusto 1900 en Ĝenevo dum la dua 

Universala Kongreso de Esperanto, kelkaj sciencistoj, anoj de la nomita kon- 
greso. (‘sprimis sian intencon krei Esperantistan Sciencan Asocion, kiu kuni- 
gos la tiulandajn sciencistojn kaj sciencamantoj n konvinkitajn pri la utilecode 
la internacia helplingvo « Esperanto » por la disvastigado de 1’sciencoj kaj 
decidi ntaj n kiel eble plej rapide propagandi ĝian uzadon inter la sciencularon 
kaj precipe ĝin enkonduki en la Internaciajn Kongresojn, fianke de la multaj 
naciaj lingvoj ĝis nun akceptitaj por la raportoj ĉe la diritaj kongresoj.

Por akceli la kreon de tiu Asocio, ili delegis ambaŭ subskribintojn de ĉi tiu 
cirkulero, elektitajn Prezidanto kaj Sekretario de la kunveno, ke ili kolektu 
aliĝojn al la Deklaracio, kiun ili subskribis, kaj kies tekston vi trovos ĉi tie 
aldonite.1

lli opiniis, ke la novaj aliĝontoj. kune kun la malnovaj, ekfondos Asocion, 
kiu rapide plivastiĝos kaj kunigos en grava fasko la sciencistojn, kiuj deziras 
koni la progresojn faritajn en ĉiuj landoj kaj pri ĉiuj sciencaj fakoj.

Por faciligi la efektiviĝon de tiu programo, S-ro Renĉ de Saussure, D-ro Fii., 
« Fellow of the .lobus Hopkins Universaj» (Palti more-U.Ŝ. A.) kaj Privat- 
Docento ĉe la Ĝeneva Universitato (Svislando), proponis starigi en tiu ĉi urbo 
konstantan Oficejon, kies direktoro li estus; tiun Oficejon disponus la projektita 
Asocio por la estonta laboro de korespondado kaj organizado.

Li samtempe sciigis, ke la nomita Oficejo kunhelpos al la redaktado de la 
esperantistaj sciencaj revuoj kaj al la jam komencita verkado de la teknikaj

' Vidu supre, p. 3. 
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vortaroj de la lingvo Esperanto, uzante por tiu celo la kunlaboradon de multaj 
scienculoj, kies apogon kaj aliĝon li povos ricevi.

A
La urbo Ĝenevo estas tre prave elektita por la sidejo de tia Oficejo, ĉu pro 

sia geografia situacio, ĉu pro sia politika neutraleco, kaj. ricevinte pri tio la 
aprobon de D-ro Zamenhof, autoro de la helplingvo, kaj de S-ro Boirac, prezi- 
danto de la Lingva Komitato, ni plezure akceptis la proponon de S-ro de 
Saussure, kiu sekve estas delegita de ni por dissendi al lasciencularo, je I nomo 
de 1’kun veni ntoj en Ĝenevo, la alvokon, kiun ili iniciatis.

Ni petas do. ke vi konsideru, kiel dokumentojn de la dirita kunveno, la 
cirkulerojn kaj leterojn, kiujn vi ricevos el la ( entra Scienca Oficejo Esperan-

A
tista en Ĝenevo; tiujn dokumentojn S-ro de Saussure subskribos kiel delegito 
de la komitato kaj post interkonsento kun ni.

Volu akcepti, estimata Sinjoro, la esprimon de nia alta estimo.
Anstataŭ la Komitato de la Esperantista Scienca Asocio en kreiĝo:

La Prezidanto: La Sekretario :

II. Se b e r t . Membro de 1'Instituto C. Boi r l e t . Prof. ĉe la Konservatorio 
(Akademio de 1'Sciencoj), Parizo. de 1‘Artoj & Metioj. Parizo.

Jnfcrnacta

^cienca Oficejo 

ĉeperanfieta

A
(Bcncvo — Ĝenevo. Januaro 1907.

Estimata Sinjoro.

Per ĉi tiu cirkulero, mi havas la honoron konigi al vi la kreon de la Jnter- 
naeia Scienca Oficejo Esperantista kaj informi vin, ke la direkcio de la nomita 
Oficejo estas aljuĝita al mi. lau la delego de la Esperantista Scienca Asocio, kiu 
estas principe fondita en Ĝenevo, dum la dua Universala Kongreso de Espe- 
ranto. okazinta en tiu urbo dum la monato Aŭgusto.
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La ĉi tie aldonita letero, subskribita de la Prezidanto kaj Sekretario de la 
provizora Estraro de la dirita Asocio konigos al vi la kondiĉojn, en kiuj forini- 
ĝis la Oficejo, kiun nii intencas direkti; ĝi kompreneble estos nur la efektiviga 
organo de la nun kreata Scienca Asocio, kaj konformiĝos al la decidoj de la 
kondukanta Estraro de tiu Asocio.

Kiel montras ĉi tiu letero, mi unue celas kolekti la novajn aliĝojn al la Dekla- 
racio subskribita de la kunvenintoj en Ĝenevo, kaj prepari la definitivan orga- 
nizon de la Esperantista Scienca Asocio; la subskribintoj de tiu Deklaracio 
estos sendube la unuaj, kiuj deziros aliĝi al la nomita Asocio.

Ni sekve petas vin. ke, se vi deziras aliĝi al la Deklaracio, kies teksto estas 
ĉi tie aldonita, vi bonvolu resendi al la Ĝeneva Oficejo la aliĝilon, kunmetitan 
en tiu cirkulero. Ni esperas, ke la tekston de la regularo de Testonta Esperan- 
tista Scienca Asocio ni povos prezenti al la kunveno delaaliĝontoj, kiuj sendube 
grandanombre ĉeestos, okaze de la tria Kongreso en la urbo « Cambridge » 
(Anglolando) dum la monato Aŭgusto 1907. Atendante, ni esperas, ke, pleni- 
gante la aliĝilon, vi bonvolos diri, ĉu vi estas preta principe aliĝi al la dirita 
Asocio.

Ni cetere opinias, ke la lnternacia Scienca Asocio devas enhavi ne nur scien- 
cistojn. sed ankaŭ personojn, kiuj sin okupas pri la aplikado de Tscienco al arto 
kaj industrio, kaj interesiĝas pri scienco en ĝia plej vasta senco.

Ĉi tiu alvoko ne sole celas la sciencistojn kaj sciencamantojn, sed ankaŭ la 
sciencajn Societojn kaj la redakciajn Komitatojn de la sciencaj gazetoj kaj 
revuoj: ni plezuri' ricevos iliajn aliĝojn, je la nomo de la grupoj, kiujn ili 
reprezentas.

A

Kiel sciigas la ĉi tie aldonita letero de 1’Estraro de la kunvenintaro en Ĝenevo, 
la kreita Oficejo intencas kunhelpado ĉu al la redaktado de la esperantistaj 
sciencaj revuoj, ĉu al la verkado de la vortaroj de l teknikaj terminoj, kiujn 
bezonos tiuj revuoj

Por tiu duobla celado, ni bezonas la kunhelpadon de multaj esperantistoj. 
Ni jam povis ricevi la kunlaboradon de kelkaj ĝenevaj scienculoj, kies nomaron 
ni aldonis al tiu letero. Tiuj scienculoj helpos al ni per siaj konsiloj por ĉiuj

1 Post speciala konsento kun la redakcia komitato de « lnternacia Scienea Revuo *.  tiu 

grava revuo, ĝis nun eldonita en Parizo kaj redaktita tute en Esperanto, de nun aperos 
monate en Ĝenevo kaj estos la oficiala organo de nia Oficejo. La anoj de la Esperantista 

Scienca Asocio, kiuj deziras regule scii pri la agado de la nomita Asocio, estas petataj aboni 

Internacian Sciencan Revuon. Ili tiel kunhelpos por pligrandigi la financajn rimedojn de la 
a A A

Ĝeneva Oficejo, kies elspezojn pagas nur privataj monoferantoj, ĉar nenia kotizaĵo estos 

trudata al la anoj de la projektita Scienca Asocio. Oni trovos abonilojn kaj monoferilojn 

ce la kontraŭa flanko de la ci tie entenata aligilo.

La Ĝeneva Oficejo publikigos ĉiumonate en Internacia Scienca Revuo la nomaron dc la 

aligintoj al la Asocio; la personoj, kiuj oferos ian ajn monsumon estos enskribataj kiel 

« monoferanto# anoj ».
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antaŭaj laboroj preparotaj ĉe la Ĝeneva Oficejo mem, sed ni alvokas al la 
ĉiulandaj adeptoj kaj aprobantoj de la lingvo Esperanto, ke ili bonvolu kunla- 
boradi por akceli la komencitan entreprenon, kaj ni estos feliĉaj kolekti iliajn 
nomojn por la kreo de Internacia Komitato, kies fundamenta organizo estos 
proponata al la fonda ĝenerala kunveno de la Esperantista Scienca Asocio. La 
anoj de tiu Komitato konsiladus pri ĉiuj demandoj koncernantaj la aplikadon 
de la lingvo Esperanto al la sciencoj kaj aparte pri la elekto de la teknikaj 
terminoj ne ankoraŭ fiksitaj.

Ni cetere rememorigas al vi, ke jam multaj eminentuloj kaj diverslandaj 
sciencaj societoj montris sian interesiĝon pri la disvastigado dela lingvo Espe- 
ranto. sin enskribante en la listojn, kies eltiraĵojn vi trovos ĉi tie aldonite; tiuj 
nomaroj koncernas diversajn patronan taroj n por la propagandado de tiu 
helplingvo aŭ ĝia aplikado por sciencaj verkoj.

Ni esperas, ke ili aliĝos por la kreo de nia Scienca Asocio kaj ke multaj el ili 
bonvolos persone kunhelpadi al la laboroj de la Internacia Komitato, kiun ni 
intencas fondi.

La Direktoro de la Oficejo :
Re n e  d e  Sa u s s u r e .

ĜENEVA HELPA KOMITATO 

de la lnternacia Scienca Oficejo Esperantista:

Honora Prezidanto : Ernest Na v il l e , Prof. de Filozofio.
Aktiva Prezidanto : Rene de Sa u s s u r e . Direktoro de la Scienca Oficejo. 
Sekretarioj : Ed. Pr iv a t  et H. Ho d l e r , esperantistaj verkistoj.

<’■
V

Anoj :

S-roj C. Ca il u e r , Prof. de Matematiko ĉe la Ĝeneva 
H. Fe h r , Prof. de Matematiko 
C.-E. Gu y e , Prof. de Fiziko 
Ph.-A. Gu y e , Prof. de Ĥemio 
L. Du pa r c , Prof. de Mineralogio
E. Yu n «, Prof. de Zoologio 
R. Ch o d a t , Prof. de Botaniko 
Th. Fl o u r n o y , Prof. de Psikologio 
J.-J. Go u r o , Prof. de Filozofio
F. Ge n t e t . Prof. de Internacia Juro 
P. Mo r ia u d , Prof. de Roma Juro

kaj Kompara -Iuro

»
»
» 
» 
»

» 

))

))

Universitato.
»

»

»

»
»
»

)) 

)) 

» 

» 

)) 

)) 

» 

» 

))

» »
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A
S-roj G. Me u ma n n , Prof. de Roma kaj Germana Juro ĉe la Ĝeneva Universitato.

S. La s k o v v s k i . Prof. de Anatomio »
L. Ba r d , Prof. en la Medicina Fakultato »
Aug. Re v e r d in . Prof. de ĥirurgio »
H. Cr is t ia n i, Prof. de Higieno kaj de Bakteriologio »
G. Ha l t e n h o f f , Prof. de Oftalmologio »
Ed. Cl a pa r e d e , Pt-I)to de Psikologio »
E. Pit t a r d , Pt-Dto de Antropologio »
E. Ch a ix . Pt-Dto de Geografio »
F. Ba t t e l l i. Pt-I)to de Fiziologio »
E. Ku mme r , Pt-Dto de Ĥirurgio »
Arist. Pa pa d a k i, Pt-Dto de Psikjatrio »
H. Au d r o u d . Pt-Dto de Infana Kuracado »
H. Me r c ie r . Pt-Dto de Filologio »

» 

» 

»

»

»

H

»

»

»

»

))

»

Ed. Sa r a s in , Fizikisto. A
E. Sc h a e r , Astronomiisto ĉe la Ĝeneva Observejo.

A
Aug. de Ca n d o l l e , Prez. de la Ĝeneva Societo Botanika.

/l
J. Br iq u e t . Direkt. de la Genova Konservatorio Botanika.

A
A. Pic t e t , Prez. de la Ĝeneva Societo Entomologia.
P. A. H. Mu s c h a mp, Vic-Prez. de la Ĝeneva Societo Entomologia.
Ed. Tu r r e t t i .n i. Direkt. de la Ĝeneva Soe. de PFizikaj Instrumentoj.
Ali). Pa g a n , Artileria Kolonelo.A A
L. de Sa u s s u r e , Eks-Si polici ro. Hinlingvisto.
G. Pa t io , Prez. de la Soe. de Publika Higieno kaj Sanigado.

T. To mma s in a , Fizikisto.
P. van Be r c h e m , Fizikisto.

A. Br u n , Geologiisto.
Fred. Re v e r d in , Ĥemiisto.
Th. Re n a r d , Ĥemiisto.
Eug. Re v il l io d . D-ro Med.
J. J. Me y l a n , Hirurgdentisto.
Ed. Fa t io , Arkitekturisto.
C. Ba r h e v . inĝeniero.
H. de Sa u s s u r e . Pentrartisto.
F. de La pa l u d . Direktoro de « l’Artisan Moderne.»
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NACIAJ PATRONANTAKOJ

Oni faris la jenan Iiston kunigante la nomojn de kelkaj personoj au personaroj, el kiuj 
konsistas la patronantaroj de la diversaj esperantistaj aferoj: societoj, kongresoj, revuoj 
oficoj, delegitaroj, k.t.p.

AŬSTRUJO HUNGARUJO

S-roj :

Ba l in t , Gabor, Prof. ĉe la ('niversitato. Ko- 
lozsvar.

Be r o u ŝe k , Inĝeniero-Direktoro, Prostejov. 
Da n n e n b e r g , Paul, D-ro Ĥemiisto, Vieno. 
Ga b r t e l s k i , Zd., D-ro Kuracisto. Krakaŭ. 
Ha g e r , Franz, Inĝeniero, Vieno.
Ka mb io , Al., Inĝeniero, Vieno.
Kr a in e r , M., D-ro Kuracisto, Vieno.
Kr a t o c h a il , Ed., D-ro Kuracisto. Olmŭtz- 

Olomouc.
Ku h n l , Ed.. Inĝeniero, Pralia.

BELGUJO
S-roj :

Du b o is . Direktoro de la Supera Komerca Ins- 
tituto, Antwerpen

Ga s t e r . D-ro, Direktoro de la Ĝenerala Ger- 
mana Lernejo. Antwerpen.

Ho u z e a u  d e  Le iia ie , Senatano. Mons.
Is id o r e (Erato), Reĝa lnstituto de la Blin- 

duloj, Bruselo.
Ja mir , J., Arĥitekturisto, Bruselo.
La  Fo n t a in e , Senatano, Bruselo.
Le c o in t e , A.. Honora Ĉefinĝeniero dela Belga 

Maristaro, Bruselo.
Le ma ir e , Ch., Komandanto, Esploristo. Bruselo 
Ma s s a c , J.. Prof. ĉe la Universitato. Gent. 
Me l c k e b e k e , B. van. D-ro Ĥemiisto, Ant- 

verpeno.
Mo u r l o n . Direktoro de la Belga Geologia 

Ofico, Bruselo.
Or b a n . O., Prof. ĉe la l'niversitato. Liege. 
Ro y . Felix de, Astronomiisto. Borgerhout. 
So l v a v , E., Bruselo.

rnua internacia Kongreso ile Fisioterapio, 
Lieĝo, 1905.

CILUJO

S-roj :

Se r v a t , Fr., Prof. ĉe la Medicina Lernejo, 
Santiago.

FRANCUJO

Franca Instituto, S-roj :

Ab d e l , Dekano de la Fakultato de PSciencoj, P. ari zo.
Ar s o n v a l , (I) ) Proi’, ĉe la« College dc France'» 
Be c q u e r e l , Prof. ĉe la Politeknika Ler- 

nejo, Parizo.
Be r t h e l o t , Membro dela Franca Akademio. 

Konstanta Sekretario de 1’Akademio de 
la Sciencoj.

Bo n n ie r . Prof. ĉe la Fakultato de PSciencoj. 
Parizo.

Bo u c h a r d , Membro de 1’Akademio de Medi- 
cino, Parizo.

t Br o u a r d e l , Honora Dekano de 1’Akademio 
de Medicino, Parizo.

Ca r n o t  (Adolphe). Direktoro de la Lernejo de 
IMinoj. Parizo.

De s l a n d r e s , Astronomiisto ĉe la Observejo 
de Fizika Astronomio, Meudon.

Gu ig n a r d . Direktoro de la Supera Lernejo de 
Farmacio. Parizo.

Ha l d e r . Prof. ĉe la Fakultato de 1’Scien- 
coj, Parizo.

La n n e l o n g u e , Prof. ĉe la Fakultato de Me- 
dici no. Parizo.

La v is s e . Mem bro del'Franca Akademio. 1 )irek- 
toro de la Supera Normala Lernejo. Parizo.

Le a l  t e .Prof.ĉe ia Politeknika Lernejo. Parizo.
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Lippma n n , Prof. ĉe la Fakultato de 1’Scien- 
coj, Parizo.

L<e w y , Direktoro de la Pariza Observejo. 
pAiNLEVE,Prof.ĉe la Supera Normala Lernejo. 
Pe r r ie r , Direktoro de la « Museum,» Parizo. 
Po in c a r e , Prof. ĉe la Fakultato de 1’Sciencoj. 
Roux, Direktoro de «Institut Pasteur».Parizo. 
( Ge n e r a l o  Se b e r t  .Prezidanto deFBibliografia

Oficejo. Parizo.
Vio l l e , Prof. ĉe la Supera Normala Lernejo.

Societoj kaj Gazetoj :

Franca Societo de Fiziko, 
lnternacia Societo de Elektristoj. 
lnternacia Revuo Medicina.
Revuo « NouveUes Annales de Mathema- 

tiques», Parizo,
Gazeto « Archives de th£rapeutique» Parizo.
Gazeto « Archives genĉrales d’ hgd rologie et de 

climatologia», Parizo.

S-roj :

Ac h a r d , Prof. ĉe la Medicina Fakultato, 
Parizo.

Be n o it . Rene, Koresp. Membro de la Franca 
Instituto. Direktoro dela Internacia Oficejo 
de Peziloj kaj Mezuriloj. Parizo.

Be r g o n ie . Prof. ĉe la Medicina Fakultato, 
Bordeaux.

Be r t h e l o t , Daniel. Prof. ĉe la Supera Far- 
macia Lernejo. Parizo.

Bo ir a c , E.. Koresp. Membro de la Franca 
lnstituto. Rektoro de l’Universitato, Dijon.

Bo n a pa r t e , Princo Roland.
Bo u r l e t . Carlo. Prof. ĉe la Konservatorio de 

I’Artoj kaj Metioj. Parizo.
Br ic a r d '. R.', Ripetisto ĉe la Politeknika Ler- 

nejo, Parizo.
Br il l o u in , Prof. ĉe la « College de France».
Br o c a , A., Prof. ĉe la Medicina Fakultato, 

Parizo. Delegito de la Franca Societo de 
Fiziko.

Bu is s o n . F.. Prezidanto de la Ligo de Ins- 
truado. Deputito. Parizo.

(ra r ie l . Membro de 1'Medicina Akademio, 
Sekretario de 1’Franca Asocio por la An- 
taŭenigado de la Sciencoj. Parizo.

Gr a s s e t , Prof. ĉe la Medicina Fakultato, 
Montpellier.

Gu il l a u me . Cli.-E.. Subdirektoro de la Inter- 
nacia (Ĝirejo de Peziloj kaj Mezuriloj. Dele- 
gito de la Internacia Societo de Elektristoj, 
Parizo.

Ja v a l , Eni.. MembrodeFMedicinaAkademio 
Parizo.

Jo a n n is , Kursestro ĉe la Fakultatode 1'Scien- 
coj. Parizo.

La is a n t . Cb.. Ekzamenisto ĉe la Politeknika 
Lernejo, Parizo.

Le pin e , Koresp.Membro de 1’Franca lnstituto, 
Prof. ĉe la Medicina Fakultato, Lvon.

Lia r d . Vic-rektoro de 1'Pariza Akademio.
Me r a y , Cb.. Koresp.Membrode 1’Franca Ins- 

tituto, Prof. ĉe la Fakultato de 1’Sciencoj, 
Dijon.

Me r c a d ie r , Direktoro de Studoj en la Politek- 
nika Lernejo, Parizo.

Mo c h . G., eks-Kapitano de Artilerio, Parizo. 
No b l e ma ir e . Direktoro de la Fervoja Kompa- 

nio P. L. M. Parizo.
< ItERET.Prof. ĉela Fakulta tode 1’Sciencoj. Lyon.
Pa il l o t , R.. Prof ĉe la Fakultato de 1’Scien- 

coj. Lille.
Re n a r d , Majoro. Parizo.
Ric iie t . Cli., Membro de FMedicina Aka- 

demio, Parizo.
Ro l l e t  d e  l ’Is l e , Ĉefinĝeniero de la Franca 

Milita Maristaro, Parizo.
So u l ie r . Prof. ĉela Medicina Fakultato. Lvon. 
Va l l o t . Estro de l Observejo de Monto Blanka.

GERMANUJO

S-roj :

Be c k e r , Cli., Direktoro de Lernejo. Frank- 
furt a/M.

Bo d e . Fritz, Arĥitekturisto, Frankfurt a M. 
Ch iu s t a l l e r , P.. Prof.ĉe la Arta Altlernejo, 

Stuttgart.
Eb n e r . D-ro Med.. Konigsberg i/Pr.
Fo r s t e r , Prof. <le Astronomio ĉe la Univer- 

sitato, Berlino.
IIa n a u e r , J.. D-ro Fii., Inĝeniero Ĥemiisto 

Frankfurt a/M.
Ha r t ma n n , N., Prof. de Filozofio. Leipzig. 
He in t z . II.. Poŝtsckretarfo, Frankfurt a M. 
He r t e r , D-ro Med., Privat-Docento. Berlino. 
Kr a f f t , D-ro Med., Strasslmrg.
Ku h l .ma n n , M., Inĝeniero, Berlino.
Me n c e . Inĝeniero. Frankfurt a/M.
Mv b s , D-ro Med., Hamburgo.
Or k in  Benus,Inĝenierode la Minoj. Freiberg.
Os t w a l d , W., Ano de la Reĝa Scienca Societo,

Prof. de Fiziko ĉe laUniversitato. Leipzig. 
Rie d l , Mekanika Inĝeniero, Greiz.
Ro e s s l e r , D-ro Fii.. Ĥemiisto, Frankfurt a/M. 
Sc h a u e r h a mme r . Instruisto. Leipzig.
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Sc h mid t . Adolf, Estro de la Magneta Obser- 
vejo, Potsdam.

Sc h mu r l o , W„ inĝeniero. Stuttgart,
Sc h o pe n h a u e r , Ad.. Civila Inĝeniero. Kielo. 
Spie g e l , L.. I)-ro. Fii.. Cliarlottenburg.
We t c k a mp, W.. D-ro, Gimnazia Direktoro, 

Berlino.

Societoj kaj Gazetoj :

Gazeto « die Friedensivarte », Berlino.

GRANDA BRITUJO

S-roj :

Al e .k a n d e r . R. R.. D-ro Med.. Folkestone.
Bu r g e s s , J. J., M. A., Lerwick.
Bu mb y . F. E., B. A., Nottingham.
Bl a ik ie . J., M. A.. Norwood.
Ba t t e s o n , V.-J., D-ro Med., Forest Gate.
Ba n k s , J.. J. P., Folkestone.
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ESPERANTISTA SCIENCA ASOCIO

ALIĜILO
Mi subskribinta' (nomo, antaŭnomo, profesio kaj adreso) :

dezirante helpi entreprenon, kies sukceso estus treege utila por la scienco :

f aprobas la kreon de Internacia Scienca Asocio, celonta la enkondukon 
de la Internacia helplingvo Esperanto en la sciencularon.

2’ aliĝas por tiu celo al la Internacia Scienca Asocio, kies kreon proponis laA
esperantistaj sciencistoj kunvenintaj en Ĝenevo dum Aŭgusto 1906, okaze de 
la dua Universala Kongreso de Esperanto.

Plie. mi aprobas la dezirojn elmetitajn en la Deklaracio redaktita de la no- 
mitaj sciencistoj, rilate al la uzado de Esperanto en la internaciaj kongresoj 
kaj sciencaj verkoj.

Mi aprobas la kreon de TEsperantista Scienca Oficejo en Ĝenevo kaj de l ln- 
ternacia Komitato, kiun ĝi intencas aldoni al si.

Fine. mi proponas mian kunhelpadon por la laboroj de la dirita Komitato, 
nome pri2 :

(Dato kaj subskribo) :

* 
* *

Kiei oni legis en la ci supra cirkulero, speciala konsento fariĝis inter 
la Ĝeneva Scienca Oficejo kaj la redakcia komitato de Internacia 
Scienca Revuo. Estis ja necese, ke estu oficiala organo, kiu estos la ligilo 
inter la anoj de la Scienca Asocio kaj ĝia kondukanta estraro. Estis 
ankaŭ dezirinde, ke tia revuo estu la plej grava el la esperantistaj 
sciencaj gazetoj, t. e. Internacia Scienca Revuo. Ĉiuj samideanoj jam 
konas tiun revuon kaj scias ja bone kiajn grandajn servojn ĝi faris por 
la afero esperanta Ce la sciencularo.

S-ro Paŭlo Fruictier, la sindonema kaj agema redaktoro de Scienca 
Revuo dum la tri komencaj jaroj, faris gravan oferon, memvole forla- 
sante la redaktorecon de tiu revuo por ĝin transdoni al la nuna direk-

A
1 La sciencaj societoj kaj la redakciaj komitatoj de la sciencaj gazetoj, kiuj deziras aligi 

al la Esperantista Scienca Asocio povos tion fari per sia prezidanto, kiu estas petata plenigi 
AAA

la ci supran aliĝilon kaj ĝin subskribi je l’nomo de sia grupo.

3 Oni estas petata sciigi, laŭokaze, la fakon en kiu oni povos kunlaboradi, kaj surstreki 

la partojn de la teksto, kiujn oni ne aprobas.
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toro de Scienca Oficejo. Oni ne forgesu, ke la direktado de la nomita 
revuo estis, Cefe en la komenco tre multepeza ŝarĝo kaj malfacila tasko; 
S-ro Fruictier laboradis longatempe kaj ageme por Scienca Revuo, sed 
nun, kompreninte ke la oficiala organo de la Ĝeneva Oficejo ne povas 
esti redaktata en Parizo, li, malatentante sian propran profiton, konsentis 
aranĝon, kiun li opiniis pli bona por la afero esperanta. Ni tial dankas 
tie ĉi S-ron Fruictier, je Tnomo de ĉiuj kolegoj niaj de la Scienca Asocio, 
prola sindonemo, kiun li montris allasante funkcion por kiu li sin dediĉis 
dum tri jaroj.

De nun, Scienca Revuo estos eldonata kaj presata en Ĝenevo; sed ni 
la enhavon de la revuo ne ŝanĝos : ni daŭrigos publikigi sciencajn 
artikolojn de ĝenerala intereso kaj helpi al la verkado de la teknikaj 
vortaroj, jam komencita de S-ro Fruictier kaj de liaj kunlaborintoj.

Ni tamen enkondukos kelkajn ŝanĝetojn rilate al la ordigo de la pre- 
sota materialo; tiaj ŝanĝoj estas necesigitaj de la nova rolo de Scienca 
Revuo. Jen tiuj ŝanĝoj :

1'' La revuo enhavos oficialan parton, kiu estos dediĉata por la komu- 
nikajoj, ĉu de la kondukanta Estraro de la Esperantista Scienca Asocio.

M

ĉu de la Ĝeneva Scienca Oficejo.
2* ‘ Parto de la revuo estos dediĉata por la diskutoj rilataj alla tekni- 

kaj terminaroj kaj al la projektoj de vortaroj proponitaj de privatuloj 
aŭ grupoj: tiu parto fariĝos baldaŭ grava, ĉar la Ĝeneva Oficejo inten- 
cas verkadi ĝeneralan sciencan vortaron, per notetoj konservotaj en 
specialaj mebloj, konstruotaj laŭ la modelo liverata de la Internacia Bi- 
bliografia Instituto, en Bruselo (Belgujo).

La verkado de tia vortaro estos efektivigebla nur per la helpado de 
internacia komitato de diverslandaj kunlaborantoj: tiu ĉi komitato povos 
fondigi nur post la definitiviĝo de la Scienca Asocio. Tamen, por prepari 
fundamenton, la Ĝeneva Oficejo certigis al si la kunhelpadon de loka ko- 
mitato, kies nomaron oni povas legi pli supre ; la dirita Ĝeneva Komi- 
tato helpos al la Scienca Oficejo en la grava tasko, kiun ĝi estas entre- 
preninta.

3e Alia parto de la revuo estos dediĉata por raportoj pri grava j scien- 
caj verkoj aŭ sciencaj artikoloj, kiuj aperas en ĉiuj landoj. Nia revuo 
tiel, iom post. iom, fariĝos « revuo de la sciencaj revuoj », ĉar, laŭ nia opi- 
nio, la ĉefa tasko de esperante redaktita revuo, estas konigi al la tuta 
mondo la interesajojn, kiuj aperas en ĉiuj landoj aparte.
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o ?

Sed por trati tiun celon, estos nepre necese, ke ni havu multajn kores- 
pondantojn en ĉiuj landoj: tial ni petas la sciencistojn kaj sciencaman- 
tojn, ke ili bonvolu kunhelpadi plenigante la aliĝilon enmetitan en la 
cirkulero.

4e Ni ŝanĝis la aranĝon de la teksto presota, konservante dukolone- 
con nur por la bibliografioj kaj la informaj notoj. Ŝajnis al ni, ke la ĉe- 
fajn artikolojn ni devos presigi per iom pligrandaj literoj; tial ili aperos 
laŭ unu teksta kolono.

Tia estas, mallonge, la historio de la fondiĝo de la Esperantista 
Scienca Asocio, kies kondukanta Estraro, nuntempe franca, povos sin- 
sekve konsisti el anoj, de aliaj nacioj, dum la centra organo restos la 
Ĝeneva Oficejo kaj Internacia Scienca Revuo.

J,
La urbo Ĝenevo estis prave elektita: efektive en Ĝenevo, estis prepa- 

rata la fondo de la Scienca Asocio ; aliparte, Svisujo estas la lando de 
la Internaciaj Oficejoj. Antaŭ kelkaj tagoj. Pariza jurnalo - Le Siecle » 
dediĉis artikolon pri la internacia signifo de Svisujo, kaj estis dirate:

« Svisujo, malgranda respubliko respektata de ĉiuj. kaj speciale de siaj po- 
tencaj najbaroj, pli kaj pli fariĝas kvazaŭ la koro de Eŭropo civilizita. El la di- 
versaj internaciaj konsentoj pri demandoj de ĝenerala utilo, kreiĝis Oficejoj, 
kiuj sidas en ĝiaj ĉefaj urboj. Internaciaj Oficejoj de la fervojoj, de la poŝtoj 
kaj telegrafoj, por la protektado de la artaj verkoj, k. t. p. estas organizaĵoj, 
kiuj faciligas reciprokan konsentadon inter la popoloj. Svisujo mem, propravole, 
estas jam iniciatinta tiun pacan progresaron fondinte la Ruĝan Krucon Societon 
aŭ internacian societon por la kuracado al la militaj vunditoj, 'fiai. tuj kiam la 
gravaj landoj bezonas perilon, arbitracion, regnestraro» de kiu estas plenumota 
ia honorinda tasko, ili sin turnas al Svisa Konfederacio. »

Kiel oni vidas, Svisujo povas esti fiera de la estimo kaj konfido, kiujn 
montras al ĝi la aliaj nacioj, sed por esti inda je tiu konfidsigno. kaj ne 
trompi la allasemon de la aliaj nacioj, ĝi devas ja bone kompreni la na- 
turon de siaj internaciaj aldevoj kaj ĉiam resti tute neŭtrala ; ĝi sekve 
devos aŭskulti pli vole la kritikojn ol la laŭdojn de fremdlando.

Ni do penados plenumi laŭ tia direkto nian taskon; ni dediĉos por ĝi 
nian tutan forton kaj ni petas de niaj esperantistaj samideanoj, ke ili 
bonvolu helpadi al ni per kritikado kaj konsilado por la plej granda bono 
de nia komuna afero.

La Redakcio.
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MATEMATIKO
Pri surfacoj duaordaj, komunfokusaj.

le. Mi unue pruvos la jenan teoremon :
Estuiffp (\ijdu kvadrikoj. I) kaj D' du rektoj fiksaj, tanĝantoj komunaj 

je ambaŭ kvadrikoj. La kvadrikoj de la punkta fasko, kiun determinas 
(P) kaj (L), sekcas I) kaj I)' laŭ du homografiaj pnnktajoj.A

Ĉar estu
P -j- X L = O

la ekvacio de unu, (R), el la kvadrikoj de la konsiderata fasko. (R) sekcas 
la rekton I) ĉe du punktoj m kaj n, kies distancoj al fiksa origeno, elek- 
tita sur I). estas radikoj de iu ekvacio duagrada:

A u- -j- 2 Bu -j- C = O, (1)

en kiu A, B, (' estas funkcioj deX. Tiuj ĉi funkcioj estas unuagradaj. Ĉar, 
se u estas donita, t. e. se la punkto m, (‘kzemple, estas donita, ekzistas 
en la fasko unika kvadriko, kiu enhavas tiun punkton.

Same, la kvadriko (R) sekcas la rekton I)' ĉe du punktoj m' kaj n', 
kies distancoj al fiksa origeno. elektita sur I)', estas radikoj de iu ekva- 
cio duagrada:

(2)A'/2 -h 2B>' 4- C' = Or

en kiu A', B' kaj C' ankaŭ estas funkcioj unuagradaj de X.
La ekvacio! 1) havas duoblan radikon, se X verigas la rilaton :

B2 — AC = O. (3)

La radikoj de tiŭ ĉi ekvacio estas la valoroj de X tiaj, ke la kvadriko 
(R) tanĝas la rekton I). Sed, laŭ hipotezo, (P) kaj (L) tanĝas tiun rekton. 
Bo la radikoj de (3) estas 0 kaj oo. Oni do havas la identaĵon :

B2 — AC = KX,

(*n  kiu K estas konstanto. Evidente ni povas supozi, ke tiu konstanto estas 1 
(se ne, oni multiplikus la koeficientojn de A, B, C, per taŭga faktoro). Ni 
do skribos:

« •B2 — AC = X

Per sama rezonado, ni trovos:

B'2 — A'C' = Xk •
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Nun. solvante la ekvaciojn (1) kaj (2), ni havas :

B -|- /
A ’ “u r

B' -F V7 ’/.
A'

se ni ekzemple elektas la signon -j- antaŭ ĉiu el la du radikaloj, kiuj tro- 
viĝas en la esprimoj de « kaj u.'. La elimino de V/>. inter la du antaŭaj 
rilatoj liveras :

Au -j- B =■ A.'u.' —j- B\

aŭ :

, Au +B —B' 
u. i A'

I)o u.' estas racionala funkcio de u. kaj Sed 7. mem estas racionala 
funkcio de u: tial p.' estas racionala funkcio de u. Same u estas racionala 
funkcio de f. I)o (‘kzistas inter u. kaj u' homografia rilato, kion oni volis

l k

pruvi.
2e. La teoremo, duale reciproka je la teoremo pis pruvita, estas la 

jena :
Estu (P), (L) fbi kvadrikoj, D kaj D' du rektoj fiksaj, tanĝantoj ko- 

munaj je ambaŭ kvadrikoj. La tanĝantaj ebenoj, alkondukataj de X) kaj D' 
al la kvadrikoj de la tanĝanta fasko, kiun determinas (P) kaj (L), naskas 
du homografiajn faskojn.

Ni speciale supozu, ke la konsiderata fasko da kvadrikoj enhavas la 
konikon sferuman; tiam la fasko iĝas sistemo da kvadrikoj komunfokusaj. 
En ladu faskoj da tanĝantaj ebenoj, alkondukitaj de D kaj D', la izo- 
tropaj ebenoj interkorespondiĝas; tial la du faskoj estas egalaj, kaj ni 
povas esprimi la sekvantan teoremon :

Estu (P), (L) du kvadrikoj komunfokusaj, I) kaj D' du tanĝantojko- 
munaj de ili. La tanĝantaj ebenoj, alkondukataj de 1) kaj J)' al la di- 
versaj kvadrikojkomunfokusajkun (lj kaj (L), naskas du egalajn faskojn.

Oni ankaŭ povas diri, ke se rekto I) varias, ĉiam tanĝante (P) kaj (L), 
la tanĝantaj ebenoj alkondukitaj de I) (d la diversaj kvadrikoj komunfo- 
kusaj kun (P) kaj (L) formas faskon de konstanta grando.

Speciale, la tanĝantaj ebenoj alkondukitaj de I) al (P) kaj (L) formas 
duedron de konstanta grando; nun. oni bone scias ke tiu ĉi duedro estas 
orta.

Nia teoremo liveras pliĝeneraligon de tiu ĉi tre konita teoremo.
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3e. Ni speciale supozu, ke I) varias ĉiam tanĝante la kurbon komunan 
je (P) kaj (L), t. e. kurbeclinion de (P). Ni ricevas ĉi tion:

Se per varianta tanĝanto de fiksa kurbeclinio de kvadriko (P), oni alkon- 
dukas tanĝantajn ebenojn al la diversaj kvadrikoj koniimfokusaj kun (P), 
tiuj ebenoj formas faskon de konstanta, grando.

Kĉ pli speciale, la du tanĝantaj ebenoj alkondukitaj al sama kvadriko 
komunfokusa kun (P) formas duedron de konstanta grando. Tiu lasta 
teoremo jam estis esprimata de Ma n n h e im , kiu akiris ĝin per konside- 
rado tute diferenca de la nia, okaze de gravaj serĉadoj pri ondosurfaco ‘.

4''. Alia interesa konsekvenco estas liverita, seni supozas, ke I) varias 
naskante elvolveblan surfacon, kies kuspeĝo apartenas al (P). Tiu kus- 
peĝo tiam estas geodezia linio de (P), kiel oni scias. Do tia linio posedas 
la econ, kiu apartenas al la kurbeclinioj, t. e.:

Se per varianta tanĝanto tle fiksa geodezia Unio de kvadriko (P), oni, 
alkondukas tanĝantajn ebenojn al la diversa j kvadrikoj komunfokusaj kun 
(P), tiuj ebenoj formas faskon de konstanta grando.

Tiu teoremo estas konsiderebla kiel nova geometria traduko de l’in- 
tegralo unuaorda de 1’ekvacio diferenciala, kiun verigas geodeziaj linioj 
de kvadrikoj;ĝi estas ekvivalenta je la farna teoremo de JOACHIMSTHAL, 
rilata je tiuj linioj -.

Stranga povas ŝajni, ke ĝi ne estas konita : sed mi ĝin nenie legis; 
ankaŭ ne, la ĝeneralan teoremon esprimitan ĉe n0 2.

R. Br ic a r d .

Diversa deveno de la tertremoj.

Ho ve! Malgraŭ la nepridisputebla progreso de la scienco, la liomo 
ankoraŭ estas tute senforta antaŭ la neatenditaj eksplodoj de la naturaj 
fortegoj. I)e kelkaj jaroj, oni elpensis kaj konstruis tre ĝustajn, tre pre- 
cizajn aparatojn, nome la sismografon, la mikrosismografon, kaj pli nove 
la sismoskopo)). por la studado de la direktoj kaj formoj de la termovoj.

1 • Proceedings of the Royal Societi/ », 1881; « Principea et Developpements de Geome- 
trie Cinematigue », p. 435.

2 V. ekzemple • Geometri/ of three dimension.? de Sa l mo n , cap. XII.
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Tiujn lastajn aparatojn, S-ro VlNCENTlNi, profesoro de fiziko Ce la 
PadovaUniversitato, nomis sismoskopoj por ilin diferencigi de la aliaj, 
kvankam ili ankan enskribas la termovojn, ĉar ili ne donas horajn scii- 
gojn; kaj pro tio Ci ilia konstruo estas multe pli simpla kaj malkara*  
Tiu Ci punkto estas iel grava, ĉar tiujn aparatojn oni devas meti en kiel 
eble plej granda nombro Ĉirkaŭ epicentro, aŭ sisma centro: ili tiel for- 
mas reton da observpostenoj. Efektive tiuj aparatoj komencas tre utili 
por la studado de la termovoj, sed ili fariĝos multe pli utilaj kiam ilin 
oni Cie trovos. Rilate al ilia priskribo, mi nur diros, ke ilia Cefa parto 
estas tre multepeza pendolo finiĝanta per pinto, kies movoj estas pli- 
grandigataj kaj enskribataj per malmultepeza pantografo, simila al 
tiuj, kiuj estas uzeblaj por pligrandigi la desegnaĵojn laŭ dezirata pro- 
porcio.

La fama fizikisto Pa l mie r i , kiu, dum multaj jaroj, estris la (Ibservejon 
de Vezuvio, elpensis kaj konstruis elektran sismografon, ankoraŭ uzatan, 
kiu montras la momenton kaj daŭron de la vertikalaj kaj horizontaj 
movoj de la tertremoj. La vertikalaj movoj (‘fikas elektran kontakton, 
kiu permesas ilian enskribadon: la horizontaj movoj tiel agas. ke iii 
inklinas U-formajn tubojn, plenajn je hidrargo, direktitajn laŭ sud-nordo 
kaj orient-okcidento. El la delokiĝo de la hidrargo rezultas elektraj 
kontaktoj, kiuj ricevas tujan aŭto-enskribadon.

Ĉiuj Ci aparatoj permesas enskribi la diversajn direktojn kaj la for- 
mojn de la termovoj: ili eC liveras montrojn je pli ol mil kilometroj de la 
epicentro. Sed iliaj tiel precizaj montroj ne suficas por nin antaŭaverti pri 
la tremo, kiu povas enterigi nin vivantaj.

Kial? Tio Ci ŝajnas nekomprenebla! Facila, sed malkonscia estas 
la respondo. Ni ne havas jam vere sciencan konon pri la deveno, 
la preciza formo kaj ekforirpunkto de la puŝo, el kiu rezultas la tertre- 
moj aŭ la elsputo de la vulkanoj. Ni ne povas kompreni kaj koni la 
plenan signifon de la signoj, kiujn enskribas niaj aparatoj, Ĉar ni ne 
konas la veran kielon de la komenca fenomeno, kiu okazas en la neko- /
nataj profundejoj de la tero. El tio oni ne devas konkludi, ke oni nenion 
faris : kontraŭe, kvankam neniu regnestraro iam donis monsumon por 
tiu ci celo, oni devas konsenti, ke, Cefe de unu centjaro kaj duono, 
okazis multe da privataj penoj, faritaj de sindonemaj scienculoj, kiujn 
amo al scienco instigis al longaj vojaĝoj, al multegaj danĝeroj por prok- 
sime studadi tiajn fenomenojn, precipe en ilia vulkana efiko, kiu, pro sia 
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terura kaj imponanta majesteco, sin trudis al la admiremo de tiuj elek- 
titaj scienculoj.

Inter ili mi plezure citas du famajn ĝenevajn geologiistojn de la dek- 
oka centjaro. Jean Andre De l u c  kaj Horace Benedict de Sa u s s u r e . kiu j 
postlasis multajn kaj tre gravajn observojn en iliaj rakontoj vojaĝaj. Tro 
longa fariĝus tiu nomaro, se mi volus citi ĉiujn scienculojn, kiuj, ĝis la 
nuna tempo, faris similajn studojn. Tiu multeco da observoj, da analizoj 
pri materialoj, da esploroj en la laborejoj, kvankam ne solvinte la de- 
mandojn pri deveno, tamen permesas al ni starigi la komplikecon de la 
malĉefaj kaŭzoj kaj la specifan naturon de la ĉefaj.

Oni nuntempe akceptas, ke povas ekzisti tertremoj, kiuj ne nur ne 
estas efikataj de vulkanaj elsputoj, sed havas tute malsaman devenon. 
Ilian kaŭzon oni konsideras kiel pure tektona, t. e. ĝi konsistas eksklu- 
zive ('1 la ŝanĝoj en latertavoloj je iaajn profundo: la enteriĝemaj akvaroj 
kiuj tre disfluas, povas efiki delokiĝojn, poste formiĝojn dear kajoj, el kies 
elfaloj rezultas fortaj tremoj kaj eĉ sufiĉe gravaj ŝanĝoj sur la suprajo.

En tiuj okazoj, la amplekso de la fenomeno estas pli malgrava, sed la 
efikoj, ĉefe en la epicentro, povas esti tre danĝeraj. En tiun ĉi kate- 
gorion, oni povas enmeti la tertremojn, kiuj multafoje okazis en la Va- 
lais’a Kantono (Svisujo), kaj jam. laste, la ĵusan printempon. Similaj 
okazis en la ĉirkaŭaĵo de Basel (Svisujo), kie oni kalkulis 127 de la dek 
unua centjaro: ili tre kredeble havas tian tektonan devenon.

Neebla estas la detala priskribo de la multnombraj kaj tre variaj 
kaŭzoj, kiuj povas efiki tiujn subterajn ŝanĝojn, sed la influo de la akvaro 
estas certe la plej grava; cetere, tiu influo samtempe klarigas la formi- 
ĝon de la mineralaj akvoj, aŭ pli hone, la mineraligon de la pluva akvo. 
Solvante en malsamaj proporcioj laŭ ilia solvebleco, la konsistaĵojn de la 
ŝtonoj kaj de la sedimentaj tavoloj, subtere» enpenetremaj akvoj efikas 
malrapidan, sed senĉesan difektagadon. kaj eligantela solvitajn salojn, ili 
iom post iom naskas ĉiaformajn kaj ĉiaampleksajn kavaĵojn. Tiuj ka- 
vaĵoj, forigante el la tavoloj de la nesolveblaj ŝtonoj ilian apogon, en ia 
certa tempo kaŭzas la elfalon. Tiu ĉi ofte ne estas plena; parto de la ar- 
kaĵoj, per restanta apogo ankoraŭ staras, ĝis la efiko de ilia propra pezo 
aŭ la daŭra solvigo de la akvo efikos ĉu subitan elfalon, ĉu renversiĝon 
per sinsekvaj amasiĝoj. Tio ĉi kaŭzas la diversajn tremojn, kies forteco 
estas tre varia, same kiel la direkto de la vastigado de la movo en la pli 
supraĵaj tavoloj.
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Mi nun parolu pri la tertremoj de vulkaneca deveno. Kia ajn estas la 
hipotezo, kiun oni akceptas, pri la deveno de la vulkana fenomeno, kaj. 
eĉ flanklasante ĉian hipotezon prila vera. ankoraŭ nekonata mekanikismo 
de tiu ĉi kaŭzo, oni ja elpruvis fakton, kies graveco estas nepridisputebla. 
Tiu fakto konsistas el tio. ke ĉu la vulkanaj elsputoj. ĉu la tertremoj de 
la vulkanecaj regionoj, estas la senpera sekvo de la multepeza premo 
produktita de la gasoj amasigantaj en grandaj kavaĵoj, de formo neko- 
nata, kiuj distroviĝas en la ŝtoneca, heterogena maso. de nia planedo. 
La vulkanaj elsputoj kaj tiaspecaj tertremoj estas do du rezultatoj <1<*  
sama efikanto: la premo de subteraj gasoj. Tiu ĉi konstato, ĉar ĝi estas 
la rezulto de multaj, eĉ malnovaj observoj, estas akceptita de la scien- 
culoj ; pri ĝi. nenia dubo estas ebla. Uzante tiun konkludon kielforir- 
punkton. oni povas elkompreni, se ne la unuan, almenaŭ la plej prok- 
siman kaŭzon, kiu. ne nur montras la kunrilatecon de tiuj ambaŭ feno- 
menoj, sed klarigas iliajn neregulaĵojn kaj anomaliojn.

Kiam ajnaforma enhavilo entenanta prematan gason eksplodas, la 
disŝiroj okazas ĉe la punktoj, la plej malfortaj, ĉu pro ia malbono en la 
konstruado, ĉu pro malbono en la substanco mem de la enhavilo.

En la fenomeno de la vulkana elsputo, tuj kiam la malfortiganta ak- 
tiveco de la vulkano ne havas energion sufiĉan por elkraterigi la lafon, 
kaj la metalŝaŭmojn en fajreco, ili remalvarmiĝas, kaj se eksplodo jam 
ne okazas, formas firman ŝtopilon, kiu tute fermas la elsputejon. Kom- 
preneble, la dirita ŝtopilo estas tiom pli dika, sekve tiom pli neelpuŝebla, 
ke la lasta elsputo estis pli grava kaj okazis je pli alta temperaturo, 
ĉar la kvanto de la fandiĝantaj materialoj, kiuj ĝisatingis la superan 
parton dela kratero, havas, en tiu okazo pli grandan profundon.

Tiel, ofte okazas, ke la dikeco de ĉi tiu ŝtopilo kaj ĝia alfariĝo al la 
Hankoj estas tia, ke, ĉe la refojigo de la fenomeno, intema premado de 
la gasoj sufiĉas nek por ĝin eksteren puŝi, nek por ĝin parte disŝiri, kaj 
alian eliron devas serĉi la gasoj. Dume, la interna premado fariĝas gran- 
dega. kaj tiam, laŭ mia opinio, okazas unu el la subteraj fenomenoj kiuj 
povas efiki la karakterizajn formojn de tiuj tertremoj, kiujn mi provos 
klarigi per kelkaj vortoj.

(Daŭrigota) Tli. To mma s in a .
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ANTROPOLOGIO
Evolucio de la religia ideo.

Kiam liomo, dum nekalkulebla daŭrado da jarcentoj, sin malrapide 
liberigis el sia primitiva besteco, samtempe aperis en li la konscio pri 
lia personeco. Unue nebula kaj malpreciza, duondormado kaj duonmal- 
dormado, simila al la konscio de superaj bestoj nin ĉirkaŭanta), ekzemple 
de bovo, de Cevalo, de hundo, tiu konscio de personeco pli kaj pli kor- 
piĝis en ciu generacio; kaj tago alvenis en kiu liomo povis definitive sin 
apartigi el la medio lin ĉirkaŭanta, kaj kredi sin estajo aŭ prefere 
esteco.

Tiun tagon, grandega progreso estis efektivigita en la evolucio de 
1’vivo.

.Jam de tempo tre longa, la formo speciala, kiu fariĝis la nia, estis 
fiksita; jam de longa tempo, de la pliocena periodo, naskiĝis, vivis, 
kuniĝis kaj mortis la homformaj bestoj, kiuj estis niaj unuaj prapatroj. 
Sed tiel longtempe kiam lia malperfekta cerbo ne ebligis ke li sin libe- 
rigu el la medio lin ĉirkaŭanta, tiel longtempe kiam la sento de lia 
personeco ne estis elirinta el la haoso de oblaj kaj refleksaj sentoj, kiuj 
produktis liajn nekonsciajn agojn, la horno vera, t. e. la horno pensanta, 
kredanta kaj volanta ne estis ankoraŭ naskita.

'rimi tagon, oni povas science certigi, ke la granda kosmosa Forto 
inokuliĝis en lin kiel blovo de supera vivo; tiun tagon, la homa raso ne 
estis plu mortema; ĝi fariĝis la konscio de nepereebla Universo.

fuj kiam la kontentiĝo de urĝaj bezonoj de lia besta naturo, nutrigo 
kaj reproduktiĝo, al li lasis iom da ripozo, antaŭ kiam fortriparanta 
dormo moligis liajn membrojn, anstataŭ revi kiel besto, la liomo pensis. 
Li rigardis la mondon malsimilan al si, de kiu li estas ĉiuflanke ĉirkaŭita, 
rimarkis efikojn produktitajn de tiuj fortoj ĉiam movigantaj, jen bonfa- 
rantaj, jen malbonfarantaj, kiuj agis sur lin same kiel sur aliajn estaĵojn, 
kaj serĉis kiamaniere li povus uzi unuajn kaj formeti la aliajn.

Homo observis, kaj eltiris el siaj observadoj la konsekvencojn. Ĉar 
Scienco estas nur observo de fenomenoj kaj eltrovo de ĝeneralaj leĝoj 
ilin direktantaj, oni povas diri, ke Scienco naskiĝis la tagon en kiu horno 
observis.

Sed kiel tiu scienco estis ankoraŭ infana kaj malperfekta, tiel estis 
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neeble, ke liomo per siaj limigitaj rimedoj, per sia (-crbo se ne besta 
almenaŭ embria, povas eltiri el faktoj observitaj la ĝeneralajn leĝojn, 
kiuj estas tiel simplaj kiel grandegaj, sed kiuj povas alveni ĝis nia kom- 
preneco, nur per elmontroj treege malsimplaj.

De kiam horno sin sentis apartigita el la medio lin ĉirkaŭanta, neevi - 
teble (‘stis, ke li faru komparon inter tiu medio kaj si mem : kaj la kom- 
parmezuro, la taksmodelo, kiun li uzis por siaj taksoj, povis esti nur lia 
propra korpo : varmeco estis temperaturo pli alta ol la sia: malvarmeco, 
pli malalta : alteco, malalteco, tio kio troviĝis ekster lia atingeblo ĉu 
supre ĉu malsupre : pezeco kaj malpezeco esprimis la kvanton da mus- 
kola penado de li plenumita : proksimeco aŭ malproksimeco, la nombron 
da paŝoj de li farotaj por trafi flanken lokon kuŝanta» ekster lia tuja 
atingeblo.

Ĉar li ĉion rilatigis kun si. neeviteble li plivastigis la komparon 
l liaparte li estis provizita je apetitoj, je bezonoj, je pasioj; aliparte, ins- 
t.igite de tiuj pasioj, bezonoj kaj apetitoj, li povis plenumi agojn : unuvorte 
li sentis sin forto : do li ne povis ne supozi, ke aliaj kosinusaj fortoj, ĉar 
ili estas kapablaj same produkti similajn agojn, ne estas instigitaj de 
samaj apetitoj, de samaj pasioj. Li povis mortigi por sin nutri aŭ sin 
defendi la beston, eĉ la homon de si renkontitan sur sia vojo: kial do 
la vento, la torento, la maro, kaj tine la malsano, la mistera malsano, 
kiuj estas provizitaj je sama povo. ne obeus samajn motivojn? Pro tio. li 
ne povis ne kredi, ke ĉiuj partaj elmontrojde la granda kosmosa univer- 
sala Forto, ne estas estajoj similaj al li. vivigitaj de samaj sentoj, sed, 
ĉar ili estas pli fortaj ol li, dos pli timindaj ke ili restas ju pli nevideblaj, 
kaj sin (‘Imontras nur per siaj agoj. Do estis neeble, ke li batalu kontraŭ 
ili. korpon kontraŭ korpo, kaj ilin teren elĵetu.

'Fuj kiam horno estis kapabla pensi, li rimarkis, ke ĉiuj fenomenoj lin 
ĉirka inuitaj havas konsekvencojn, kaj ke kauzo ĉiam antaŭiras etikon, 
('erte li ne esprimis tiun ideon per la metafizika formo, kiun ni uzas ho- 
diaŭ, sed li konsciis pri tiu vero. Sekve, ĉar la kaŭzo ĉiam antaŭiras 
la efikon, li konsideris kaj nomis kaŭzo tion. kio antaŭiras senpere la 
efikon: sed. ĉar li estis nekapabla rimarki, ĉu la rilato inter du sinsekvaj 
fenomenoj estas vera aŭ nur ŝajna, li supozis ĉe la unua misteran po- 
tencon, kiun la hazardo de fariĝoj tre ofte ĝustigis.

En la danĝeroplena ekzistado de primitiva homo. ĉi tiu malofte al- 
venis ĝis la maljuneco. Ventturniĝoj. riveroj, ŝtondisŝutoj, faloj en pro- 



L. Va l l ie n n e  : Evolucio de la religia ideo. 27

fundegajojn, lavangoj, fine dento de bestoj aŭ ŝtonhakilo de najbaroj 
estis kaŭzoj de morto tro oftaj por ke li povu atingi maljunecan aĝon. 
Sed kelkafoje lioma estajo, ĉu dank’al sia kuraĝo, ĉu dank’al sia lerteco, 
ĉu precipe dank al sinsekvo de feliĉaj hazardoj, evitis ĉiujn danĝerojn 
kaj fine vidis siajn harojn blankiĝanta], sentis liajn fortojn konsumi- 
ĝintaj. Se por ia motivo li kutimis porti sur si ŝtoneton, bestan denton, 
selan peceton aŭ alian similan objekton, kiun li tre ŝatis, ĉar ĝi reine- 
morigis al li okazintaĵon de lia vivo. li sentis grandan tenton konsideri 
tiun objekton kiel kaŭzo de sia konstanta prosperado, kiel protektanta 
potenco, kiu forpelis for de lia vojo, dum longa ekzistado, senĉesajn dan- 
ĝerojn starigantajn antaŭ liaj paŝoj. Pro tio, post lia morto, tiu talis- 
mano estis pie konservita de liaj geidoj, ĉar ili esperis, ke la saina ka- 
ŝita povo ilin protektos siavice; kaj ĝi fariĝis kulta objekto meze de la 
familio.

La fetiĉismo, t. e. la primitiva religio estis naskita.
Oni rimarkis (kaj tio estas tre komuna observaĵo) ke ju pli 

besto estas forta, des malpli ĝi estas kruela. Komparu novter'-hundon 
kaj mopseton, leonon kaj sovaĝan katon, elefanton kaj apron. Sekve ju 
pli la primitiva liomo estis muskolhava kaj fortika, des pli post la venko 
li estis instigita al la grandanimeco. Ja la preĝoj kaj la huiiiilajoj de 
malamiko venkita naskas en la animo de triumfinto senton de malhumila 
ĝuado; ĉar tiam ne nur la venkito toleras, sed plie li konfesas kaj 
akceptas la superecon de 1’venkinto.

Per tiu rezonmaniero, kiu lin instigis vidi en Ciuj kosmosaj fortoj nur 
estaĵojn similajn sed superajn al si, liomo estis do kondukita al senĉesaj 
preĝado kaj humiliĝo antaŭ ili; ĉar li esperis, ke tiu sintenado speciala 
al venkitoj altiros sur lin iliajn favorojn kaj forpelos ilian koleron.

Sed ventro malsata ne havas orelojn. De longa tempo, autaŭ kiam li 
formulis tiun proverbon, multfoje liomo konstatis ĝian verecon. Se homo 
fortika kelkafoje montriĝis grandanima, tio neniam okazis, kiam la mal- 
sato mordis lian stomakon, kiam la malamiko kuŝanta antaŭ liaj piedoj 
reprezentis manĝon de longa tempo deziritan. Kiam li estis tute satega, 
kiam la morto de Fvenkito ne estis al li necesa, tiam sed nur tiam, li 
pagis al si luksan malseverecon, kiu kontentigis lian malhumilecon. De 
tio naskiĝis oferoj al misteraj estaĵoj, disdonantoj de bono aŭ malbono; 
ĉar oni komprenis, ke tiuj potencaĵoj estos tuŝitaj de preĝoj, nur kiam ilia

1 New-Foundland (a.). 
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malsato estos satita. Ĉar ja kial ili pereigis homojn? Kial torentoj, fulmo 
kaj maro ŝajnis ĉiam pretaj ekkapti la malfeliĉulon per mortiga ĉirkaŭ- 
premo? Por sin nutri evidente.

Certe primitiva horno rimarkis, ke bestojsa ine pereas en meteorologiaj 
katastrofoj: de tio ili konkludis, ke la nevideblaj potencaĵoj ne malŝatas 
la karnon de bestoj. Pro tio popoloj ĉaŝistaj oferis parton desia akiro, 
kaj paŝtistaj la plej belajn' korpojn de siaj brutaroj. Sed fine, ĉar misteraj 
fortoj frapis homojn sammaniere, necese estis akcepti, ke por ili la homa 
karno ne estas malŝatinda: kaj antaŭhistoria homo opiniis, ke ili estas 
frandemaj. Disrompaĵoj trovitaj en kvaraepokaj kavernoj pruvis, ke niaj 
prapatroj estis hommanĝantoj. Sed ĉiuj estajoj, kiuj manĝis homkarnon, 
opinias tiun nutrajon tre bongusta kaj multe supera al aliaj. Kaj tio ne 
estas imaga fenomeno, ĉar Bengala tigro, kiam ĝi ĝin gustumis, rifuzas 
ĉian alian nutrajon, kaj fariĝas teruro en la lando. Do, oferante al kos- 
mosaj potencaĵoj la venkitan malamikon, kaj sin senigante por ili je deli- 
kata manĝaĵo, primitiva bomo esperis deturni el si malsatita!! koleron de 
'a nepalpebla Forto. Tiel longtempe kiam ĝi manĝos, ĝi ne estos timinda: 
kaj kiam ĝi estos satita, li povos prezenti al ĝi sian peton, ĝin preĝegi, 
sin humiligi. Kaj li estis rajtigita esperi, ke, dank’al la dankemo de 1’sto- 
inako, la dio montriĝos favora.

Sed malfacileco okazis. Homo estas estajo materia kaj videbla. Li 
havas buŝon armitan de dentoj, en kiun li metas la karnon de oferaĵoj, 
kiun li maĉas kaj englutas. Sed kion fari por estaĵoj m*  materiaj kaj ne 
videblaj?Certe ilia eco estas supera, ĉar ili estas kapablaj plenumi agojn 
neefektivigeblajn de materiaj (‘stajoj. Do kredeble ili flirtis tra spaco, 
ĉion vidante, aŭdanto, komprenante: kaj ilia organismo delikata kom- 
preneble pli ŝatis manĝaĵon malpezan kaj vaporan, similan al sia naturo, 
ol la nutraĵon pezan kaj materian, taŭgan por homaj estaĵoj. Aliformigo 
en fumon de tiu karno de oferaĵoj, por ke dioj povu ĝin alspiri kaj sin 
nutri per tiu alspiro, ŝajnis do la plej alta formo de saĝeco: kaj tiam 
estis fonditaj tiuj oferoj, kiuj en formo simbola, daŭras ankoraŭ en nia 
epoko.

Muŝoj kaj aliaj insektoj, kiuj. altirite de bruligita viando, flugetis are 
super altaro, ŝajnis materiaj enkorpiĝoj de kosinusaj potencaĵoj, tien ve- 
nintaj por sin nutri per odoroj elirintaj el oferitaj karnoj. Platŝtono tro- 
vita antaŭ ne longe en la ruboj de Assurbanipala palaco tion tekste cer- 

tigas.
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Do homo estis elirinta el la primitiva fetiĉismo. Al la potenco enfer- 
mita en materian objekton, li anstataŭigis la nematerian aŭ preskaŭ ne- 
materian potencon de kosmosaj fortoj. Tiam li decidis, ke li donos no- 
mojn al ili;kaj tiuj nomoj fariĝis tiom da specialaj diaĵoj. Nun ni eniras 
en la veran historion, kaj kun la politeismo ni trai rados la plej brilan pe- 
riodon de T homaro.

En la okcidenta kaj precipe mezomara mondo, du popoloj staras sur 
la unua vico, la greka kaj la hebrea.

Sed Grekujo ne estis noviga. Kiam Pelasgaj bandoj ankoraŭ vagadis 
en montoj de Ilellado kaj de Peloponeso, de longa tempo, de multaj jar- 
centoj, jam brila civilizo estis naskita apud la Nila bordo. La tuta homa 
scienco koncentriĝis funden de Thebaj kaj Memfisaj sanktejoj ; kaj 
egiptaj pastroj, solaj posedantoj de kosmosa sekreto, jam komprenis tiun 
altan veron, nome: ĉiuj cerbecoj neestas similaj, kaj ĉiu spirita stomako 
bezonas nutrajon propran kaj speciale digesteblan desi. Pro tio, ilia ins- 
truado, iom mistera sed saĝe ordigita, fondis klasojn pli kaj pli altajn, 
kiujn adeptoj povis trairi nur paŝon post paŝo. Tiuj, cetere tre malmul- 
taj, kiuj sukcesis atingi la lastan ŝtupeton, tiom malproksimigis el siaj 
fratoj spirite malsuperaj, kiom la plej maldelikata fetiĉismo malproksi- 
miĝas el la plej delikatega metafiziko. Sed inter tiuj ekstremajoj estis 
ne senteblaj la peraj diferencoj: kaj, forlasinte nenion el siaj antikvaj 
kredoj kaj el sia antikva idealeco, la iniciatigita de la supera klaso, al- 
veninte al la Vero nuda, tion faris nur ĝin senvestigante iom post iom 
je simboloj ĝin vestintaj, kaj maskintaj ĝian belecon. Por neklerulo Isis’ 
estis kovrita per vualo: por klerulo, ĝi estis senvualita : sed ĝi estis ĉiam 
la satna Isis’.

Tamen egiptaj saĝuloj neniam povis sin senigi je politeismo. Kulto al 
artoj estis la Cefa kaŭzo de tiu malsupereco.

Dum la lioma cerbo grandiĝis, lia inteligenteco ne kreskis sola. Flanke 
kaj paralele kreskis ankaŭ lia senteco. La mirindaj vidajoj, kiujn li havis 
antaŭ okuloj, neĝkovritaj montoj, purpuraj maten- kaj vesperruĝoj, 
bluaĵo de maroj konfuziĝinta en horizonto kun bluaĵo de ĉieloj, majesta 
kvieteco de stelplenaj noktoj, fine harmonio de vivantaj formoj kaj pre- 
cipe de homa formo mem, forte impresis lian imagon. Pro tio, dum lia 
racio al li konigis Verecon, lia senteco pli kaj pli lin instigis al la ser- 
ĉado al Beleco.

Sed Vereco estas tio, kio ekzistas; Beleco tio, kio plaĉas. Veraĵo po- 
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vas esti ne bela, Belaĵo esti ne vera. Eble en altaj sferoj de supera me- 
tafiziko estas permesate antaŭvidi kuniĝon inter Vereco kaj Beleco en 
perfekta harmonio. Sed antaŭ tri mil jaroj, la cerbecoj ne estis ankoraŭ 
sufiĉe larĝiĝintaj por supreniri ĝis tiuj ravaj altaĵoj: kaj la kontraŭba- 
talo pli ŝajna ol reala inter tiuj du funkciadoj de la horna animo devige 
estis produktonta siajn fruktojn: suprenirego de Tarto ĝis alteco, kiu de 
tiu tempo ne estis superita kaj eĉ estis neniam atingita, kaj repuŝo de 
la scienco, kiu povis vere aperi en la lumo nur de unu jarcento.

(Daŭrigota) I)r L. Va l l ie n n e .

BIBLI0GBAFI0
Bibliografio internacia.

Unu el la plej belaj triumfoj, kiujn la enkonduko de Esperanto havigos, 
estos, laŭ mia opinio, en la fako de bibliografiaj aferoj. Estas do certe 
interesa vidi, kion oni faras jam nun en unuopaj landoj kaj kion faras 
komitatoj internaciaj, speciale formitaj por tiu ĉi celo.

Mi sekvas priskribante tion ĉi paroladon de sinjoro P. Otlet, kiun li 
faris dum 1906 antaŭ la internacia kongreso de eldonistoj en Milano, 
aperintan en broŝuro ĉe la Internacia Instituto de Bibliografio en Bru- 
selo (rue du Musee, 1). Rigardu ni antaŭ ĉio Unuigitajn Ŝtatojn de Nord- 
Ameriko. kie granda nombro de oficejoj okupiĝas pri la bibliografio. Tie 
plej bone kelkaj nombroj vidigas nin. kian amplekson la Biblioteko Kon- 
gresa en Washington’ posedas kaj kiajn oferojn la Amerikanoj donacis 
por tiu ĉi biblioteko, kompreneble ankaŭ, kiel estas ŝatata la bibliografio 
transe de la oceano. Por la konstruitajoj (‘.stas elspezitaj 38 milionoj da 
frankoj. Sed pli interesa estas, ke la biblioteko disponas jare la sumon 
da 3,8 milionoj da frankoj, per kiuj ĝi devas salajri tamen armeon da 
400 geoficistoj, el kiuj kvarono okupiĝas nur pri la katalogoj. Certe la 
biblioteko enhavante 1.7 milionojn da volumoj ne atingas la nombron de 
la bibliotekoj de Parizo kaj de Londono, sed sendube oni klopodas por 

ilin superi.
La priskribo de la fama kartkatalogo, aperanta en Washington, 

kondukus nin tie ĉi tro malproksime!! el nia temo: tial mi devas konten- 
tiĝi memorigi tiun ĉi imitindan entreprenon. La unuiĝo de la amerikanaj 
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bibliotekistoj eldonas kartbibliografion de ĵurnaloj, kaj estas do kompre- 
neble ke. laŭ ia praktikemo de la Amerikanoj, ekzistas aŭ prepariĝas 
la plej intima ligo inter ambaŭ entreprenoj. Rigardante la bibliotekojn 
en la diversaj landoj aparte, tie ci, kie ni parolas pri la internacia biblio- 
grafio, mi volas tuj esprimi klare, ke kiei la scienco, certe la biblio- 
grafio estas tute internacia.

La naciaj bibliografioj enhavas ja unuflanke Ciujn presaĵojn, aperintajn 
en la lando,aliaflanke ciujn verkojn pri la lando, sendiference kie ili 
aperis. Nun ni transiru, por plenigi nian priskribon, al la pli malnovaj, 
kvankam pli modestaj rezultatoj en eŭropaj landoj.

En Anglujo oni devas citi unue la ĝeneralan katalogon de la presitaj 

20 jaroj, ĝi 
ordigita laŭ 
Sekve de la 
amerikanaj

libroj de 1 * British Museum ». Eldonita antaŭ ĉirkaŭe 
konsistas je 393 partoj kaj kostas 2100 frankojn. Ĝi estas 
nomoj de verkintoj kaj enhavas du milionojn da volumoj, 
lingva kaj literatura komuneco, la unuiĝoj de anglaj kaj
bibliotekistoj estas tre intime ligitaj. Ekzistas la intenco, alcentrigi la 
preson de katalogoj por ĉiuj anglaj bibliotekoj. Estas interese scii. ke 
ĉe la bibliotekoj, el ĝia disponebla mono povas esti uzata nur 14 0 „ por 
aĉeto de libroj. La budĝeto de 400 ĝeneralaj anglaj bibliotekoj estas 
370.000 da livroj, pli ol 9 milionoj da frankoj po jaro. En Anglujo aperas 
ankaŭ la internacia katalogo de naturaj sciencoj, pri kiu ni parolos 
poste.

En Francujo, kie oni havas la honoron posedi la plej malnovan bi- 
bliotekon. oni nur de la lastega tempo pripensadas la demandon de laŭ- 

grandplana katalogado. Eerte aperadas nuntempe alfabeta verkista ka- 
talogo ĉe la Biblioteko Nacia, kies ĉiu volumo enhavos 9000 verkojn. 
'Pin ĉi entrepreno povasesti finata nur en la jaro 1924! Bri la sistema 
objekta katalogo, decido ĝis nun tute ne (“kzistas ! Sed ne povas ekzisti 

dubo. ke ankaŭ la Francoj. helpantaj tiel favore nian Esperantan aferon, 
sekvos la ekzemplon de la aliaj kulturlandoj kaj efektivigos la fondon 
de biblioteka centrejo.

(•ermanujo (“stas la patrujo kaj dc bonegaj specialaj Ĵurnaloj kaj de 
granda nombro da gloregaj librokolektoj, ĉe kiuj ekzistas tamen iom 
apartigema spirito. Antaŭ dek jaroj, oni komencis ĝeneralan katalogon 
de la Prusaj bibliotekoj. Oni esperas la aranĝon de ĝenerala katalogo 

de ciuj germanlingvaj bibliotekoj (entenate Aŭstrajn kaj Svisajn!) kiu 
devus esti kompreneble parto de internacia bibliografio. Imitinda orga- 
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nizajo estas la informejo de la kolekta katalogo, komencita antaŭ du 
jaroj; ĝi havas la celon informi, ĉu estas disponebla ia libro en ia el 
75 aliĝintaj sciencaj bibliotekoj. Per bonega interkonsento, ĉiu sciencisto 
povas ricevi librojn el tiuj bibliotekoj per la biblioteko de sia urbo. La 
adreso de informejo estas : « Ausktinftsstelle f ar elen (resani mtkatalog. 
Berlin, W. 6'4 Behrenstr. 70 », informo po 10 pfenigoj.

Bedaŭrinde ni devas preterlasi tie ĉi la celadojn en Italujo, Aŭstrujo 
kaj aliajn por komenci nian specialan temon: « La internacia biblio- 
grafio. » Tio estas la komuna ĝenerala laboro de kaj pri kelkaj landoj.

(Daŭrigota). Ju l iu s  IIa n a u e r .

NOTOJ KAJ INFORMOJ

En Esperanto estas du Lingvoj : Jen estas eltiraĵo el interesa artikolo verkita 
de D-ro Vallienne en la novembra numero de « Lingvo lnternacia», ĉar la
jenaj linioj interesos ĉiujn, kiuj estas 
Iajn artikolojn :
Esperanto havas du ecojn tute rimarki n- 

dajn : la logikeco kaj la fleksebleco. Dank’al 

la unua, gi estas la sola lingvo vere logika, 

kaj sekve nenacia; dank’ al la dua, gi kon. 

trade povas sin alfari tute plene al kiu ajn 

nacia lingvo, kaj ĝin reprodukti tiel per-
A A

fekte, ke esperanta traduko de ia skribaĵo, cu 

antikva cu nuna, (‘stas konsiderinda kiel la 
fotografaĵo de tiu verko. De tiuj du ecoj de- 

venas do du manieroj tute malsamaj, rni ec
A 

dirus tute malaj, kiuj prezentigas antaŭ es- 

perantisto, kiam li deziras skribi : aŭ li pen- 

sas esperanti*,  rekte, senpere, de ia Eŭropa 

lingvo;aŭ kontraŭe li volas konigi al la tuta 

mondo, per pero de Esperanto, ian verkon 

jam skribitan en nacia idiomo.

< Kiam Espera utisto skribas propramove, 

li devas forgesi ne nur Ia naciajn lingvojn 
A 

kiujn li povas koni, sed ec sian patran mem, 
A 

kaj traduki en sia certio ne tian ci aŭ tian 

frazon de Eŭropa idiomo, sed nur la ideon, 

kiun li volas esprimi, la ideon puran, sim- 
A 

plan, logikan, senigitan je ciu ajn nacia gra- 

matika formo kaj havantan nur la idealan 

formon de la nenacia kaj universala grama- 

tiko. Esperantisto povas tion fari, dank' al 

la logikeco de la lingvo: sed nur en Espe- 

ranto tio estas ebla.

• Sed kiam Esperantisto skribas por tra-

vcrkontaj esperante sciencajn origina*  

duki tekston jam verkitan en nacia lingvo, 

la afero farigas tute malsimila. Sed antaŭ 
A 

kiam mi parolos pri la literaturaj fremdajoj, 

mi petas la leganton ke li permesu al ini 

kelkajn konsiderojn pri la tradukeco. kon- 

siderata laŭ generala maniero.

• Oni povas ordigi la librojn skribitajn de 

la homaro laŭ du klasoj tute apartigitaj : 

la sciencaj kaj la literaturaj libroj.

« Por la unua, nur la logikeco estas alme- 

tebla: ĉar la sciencisto, kiu skribas sciencan 

verkon, volas esprimi kaj konigi nur sian 

ideon; la formo, la ordigo de vortoj, Ia movado 

de frazoj, kiujn li uzis, estas por li tute flan- 

kaj. La temo traktita de li en lia skribaĵo 

estu bone kaj klare komprenita de la leganto, 

li estas kontenta; ĉar li trafis sian celon, kaj 

ne deziras ion plie. Do, por traduki scien- 

cajojn, Esperantisto devos uzi Ia samajn re- 

gulojn ol se li skribus propramove. Li devos 

bone kompreni la ideon esprimitan de la 

fremda verkisto kaj ĝin komprenigi al sia 

legantaro, per pero de Esperanto, kiel eble 

plej logike, ne zorgante cu li reaperigas en 

sia traduko nacian ordigon da vortoj aŭ 

specialajn gramatikajn formojn, kiuj estas
A

tute senvaloraj : caren sciencaj skribajoj nur 

la ideo estas grava. »
« Ne estas same por literaturajoj » k. t. p.
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Sportoj : La golf ludo, de J. T. Ha x t o n (Angla). — La Melbournea Pokalo, de Jo h n Bo o t h  
(Aŭstralia). — Aŭtomobila kurado, de L. d e  Gu e s n e t . — La « Jiu-Jitsu », japana bokso, k. e....

Jare, 8 fr. — Duonjare, 4 fr. 50. — Kraronjare, 2 fr. 25. — Unu .V° 75 c. 
Specimeno senpaga Inii peto en Esperanto.

Sendu mendojn kun mono al « Tra la Mondo ». Mendon. France.

LIBRAIRIE HACHETTE <(' C,e, Eoulevard Saint-Cermain, 79, PA HIS

R EVUO
Internacia monata literatura gazeto en lingvo Esperanto

REDAKTATA KUN LA KONSTANTA KUNLABORADO DE

D,0L. L. ZAMENHOF
KAJ DE EMINENTAJ ESPc RA NTl.-TOJ DE CIUJ LANDOJ

Francujo

4« paĝoj da teksto, in 8. ĉiumonate ! 

JARA ABONO
........................Fr. 6 | ('eteraj landoj . . . 

Unu numero: 5 0 centimoj.

AĈETEBLA ĈE ĈIUJ STACIDOMOJ

Fr. 7

Aperos tre bahian

N< (UVELLE

Grammaire Com piete cTKsperanto

de M. Camille AYM0NIER. Profesoro ĉela Liceo < ( harlemagne »

Tiu ĉi gramatiko, kiu traktas ĉiujn demandojn, tauĝos pli speciale por la superaj 
kurso), kaj grandege helpos la kandidatojn por Atesto pri kapableco.

Unu volumo, in-16, broŝurita
A
Jus aperis.

La Rapto de 1’Cigpo (melodio) poenio de Sviridov. Muziko de F. de Meni!. Fr. 1.

» »

Presejo W. Kŭndig kaj Filo, Ĝenevo


